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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
Πιεξνθνξίεο : ΛΔΦΑΚΖ ΗΧΖΦΗΝΑ
Σειέθσλν : 28210 22310
FAX :

28210-22329
Υαληά: 17/07/2017

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 20Π
ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γηα ηελ πξνκάζεηα «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (CPV-24327000-2)» κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο
ηελ

πιΫνλ

ζπκθΫξνπζα

απφ

νηθνλνκηθά

Ϊπνςε

πξνζθνξΪ

κφλν

βΪζεη

ηηκάο,

ζπλνιηθάο

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο 8.285,00 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ.
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ „‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟ έρνληαο ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1.1 Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ.
Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζάκεξα.
1.2 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο
Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζάκεξα.
1.3 Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλΪδσλ πγεέαο ησλ Πε..Τ. θαη Ϊιιεο
δηαηΪμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζάκεξα.
1.4 Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξέ Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζένπ Γηθαένπ» (ΦΔΚ Α’ 204/19-71974)
1.5 Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) Ϊξζξν 84 « Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ
ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
1.6 Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ
1.7 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο ζην ζχζηεκα πγεέαο θαη Ϊιιεο
δηαηΪμεηο».
1.8 Σνπ ΠΓ 113/2010 «Πεξέ αλαιάςεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο» (ΦΔΚ 194/ηεχρνο Α’).
1.9 Σνπ Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3—14) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγάζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ΣνκΫα – Σξνπνπνηάζεηο ΓηαηΪμεσλ ηνπ
Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο», Ϊξζξν 3
1.10 Σνπ Ν.4272/2014(ΦΔΚ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Παξαηεξεηάξην ηηκψλ (πεξέ λνκηκνπνέεζεο
δαπαλψλ)
1.11 Σνπ Ν. 4238/2014 πεξέ «ΠξσηνβΪζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγεέαο (Π.Δ.Γ.Τ.)…..»
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1.12 ΦΔΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 Έγθξηζε ―ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γάισζεο‖ (ΣΔΤΓ) ηνπ
Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θΪησ ησλ
νξέσλ ησλ νδεγηψλ.
1.13 Toλ Αξηζµφ δηαδηθηπαθάο ΑλΪξηεζεο Μεηξψνπ γηα ηελ Ϋγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηάµαηνο (Α∆ΑΜ:
17REQ001614957).

2. Σηο Απνθάζεηο
1.

Τνπ κε αξίζκ. πξωη. 4708/16-09-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Υγείαο αλαθνξηθά κε Έγθξηζε
ηνπ ΠΠΥΦΥ έηνπο 2015 (πηζηώζεηο 2016-2017).

2.

Τνπ κε αξίζκ. πξωη. 13233/19-09-2016 έγγξαθν ηεο 7εο ΥΠΕ Κξήηεο αλαθνξηθά κε
ηνπ ΠΠΥΦΥ έηνπο 2015.

3.

Τνπ κε αξίζκ. πξωη. 4747/20-09-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Υγείαο αλαθνξηθά κε Πξνκήζεηεο
από ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007 θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ Ν.4412/2016- θαη’
εμαίξεζε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.

4.

Τνπ κε αξίζκ. πξωη. 4963/05-10-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Υγείαο αλαθνξηθά κε Πξνκήζεηεο
από ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007 – Καζνξηζκόο ΚΑΑ.

5.

Τεο κε αξίζκ. πξωη. 4972/06-10-2016 αλαθνίλωζε ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Υγείαο αλαθνξηθά κε ηελ
δηελέξγεηα πξνκεζεηώλ από ηα ηζρύνληα ΠΠΥΦΥ θαη ηα νξηδόκελα ζην λόκν απηό, έωο ηνλ θαζνξηζκό
ζύκθωλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν.4412/2016 θνξέωλ δηελέξγεηαο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγωληζκώλ ζε επίπεδν
θεληξηθήο δξαζηεξηόηεηαο αγνξώλ (ΚΑΑ).

6.

Τεο κε αξηζκ. 04/ πξθ. 03/ 25-01-2017 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ.

αλαθνξηθά κε Έγθξηζε

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   ΔΗ
Αλνηθηφ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηΫο ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο

γηα ηελ πξνκάζεηα

«ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (CPV-24327000-2)», ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο (σο
ΠαξΪξηεκα Σ΄ ηεο παξνχζεο), ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο 8.285,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ζε
βΪξνο ηνπ ΚΑΔ 1899 ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Υαλέσλ.
1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΣΟΠΟ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ
(Γξαθεέν Πξσηνθφιινπ)

01-08-2017 εκέξα

Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ

Σξίηε θαη ψξα

(Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ)

14.00 πκ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ &
ΧΡΑ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
02-08-2017 εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα
11.00 πκ

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δειαδή 01-08-2017 εκέξα Σξίηε θαη
ψξα 14.00 πκ ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
(Σπρφλ πξνζθνξέο πνπ

ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα είλαη

εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξαθνχλ)
Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη Γεκφζηα απφ επηηξνπά, ε νπνέα Ϋρεη νξηζηεέ γηα ην ζθνπφ απηφ.
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2.-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ:
χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/20156, ππνςάθηνη ά πξνζθΫξνληεο ( θπζηθΪ θαη λνκηθΪ πξφζσπα) θαη,
ζε πεξέπησζε ελψζεσλ, ηα κΫιε απηψλ κπνξνχλ λα εέλαη θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα εγθαηεζηεκΫλα ζε:
α) ζε θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ
Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη
δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμέεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβΪλνπλ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκΫλνπ λα
ππνβΪινπλ ηελ πξνζθνξΪ. Ζ επηιεγεέζα Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα ππνρξενχηαη λα πξΪμεη

ηνχην εΪλ

θαηαθπξσζεέ ζε απηά ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιάςε νξηζκΫλεο λνκηθάο κνξθάο εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.-Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
– ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄

3.2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄

3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄

3.4 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄

3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄

3.6 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄

3.7 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄

4- Δθ‟ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Ν.
4412/2016.
5- Δθ φζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξνληεο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 121ηνπ
Ν.4412/2016.
6- Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γ/μεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Αλνηθηφο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηΫο ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο
02-08-2017 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11.00 πκ
Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

(Κσδηθφο ΝUTS: GR434)
8.285,00 €

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ
ΦΠΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓOY

(CPV-24327000-2)»,
(Χο παξαθΪησ πέλαθαο θαη ΠαξΪξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ)

ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ -

Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ Ν.Π.Γ.Γ

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
(ζηελ νπνέα ππΪξρεη πιάξεο, Ϊκεζε

www.chaniahospital.gr

θαη δσξεΪλ πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα
ηεο χκβαζεο)
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ
ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΤΠΟ

Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ

Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Υαλέσλ – ΚΑΔ 1899

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΤΠΖΡΔΗΔ

ΓΔΗΓΜΑ

ΟΥΗ ΓΔΝ ΑΠΑΣΔΗΣΑΗ ΓΔΗΓΜΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ

(σο παξαθΪησ πέλαθαο)

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε 1 έηνο κε δηθαίσκα
παξάηαζεο
Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ
ΔΗΓΧΝ
ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

(Κσδηθφο ΝUTS: GR434)
Οη ηηκΫο ππφθεηληαη ζηηο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ θαη ηξέησλ λφκηκεο θξαηάζεηο
ΚαηΪ ηελ πιεξσκά παξαθξαηεέηαη θφξνο εηζνδάκαηνο ζχκθσλα κε ην
Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αληηθεέκελν ηεο δηαθάξπμεο εέλαη ε πξνκάζεηα γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ Υαλέσλ.
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Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο, αλά είδνο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1.1 - Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη ά απνζηΫιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθά γιψζζα κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ζε δπν αληέγξαθα.
1.2.1 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ηξηαθφζηεο εμάληα πΫληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο εκΫξαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
1.2.2. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπΪλσ αλαθεξνκΫλνπ απνξξέπηεηαη σο
απαξΪδεθηε.
1.2.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ
αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ ηε ιάμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ
ηε δηαθάξπμε.
ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα
απνηειΫζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, εθηφο εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ
πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα φηη ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη
ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ, εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εθφζνλ
ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλσηΪηνπ νξένπ, παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ
ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο.
ην

1.3-

θάθειν

θάζε

πξνζθνξάο

πξέπεη

λα

αλαγξάθνληαη

επθξηλψο:

1.3.1 - Ζ ιΫμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο (ΑλαζΫηνπζαο Αξράο) πνπ δηελεξγεέ ηελ πξνκάζεηα.
1.3.3- Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο.
1.3.4- Ζ

θαηαιεθηηθά

εκεξνκελέα

(εκεξνκελέα

ιάμεο)

πξνζεζκέαο

ππνβνιάο

πξνζθνξψλ

ηνπ

δηαγσληζκνχ.
1.3.5- Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα (νηθνλνκηθνχ θνξΫα)
1.4- Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
1.4.1-ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» κΫζα ζηνλ
θπξέσο θΪθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ.
1.4.2.- ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ

ζθξαγηζκέλν

θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δπηζεκαίλεηαη φηη φια
ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ
θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν.
ε θάθειν κε ηε Ϋλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη :
1.

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν αληίγξαθα.

1.4.3.-ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επέ πνηλά απνξξέςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν
θΪθειν, επέζεο κΫζα ζηνλ θπξέσο θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ».
Δπηζεκαέλνπκε ηελ πξνζνρά ζαο ζηα αθφινπζα :

5

17PROC001703617 2017-07-17
1.4.4-Οη θΪθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξΪο ζα
θΫξνπλ θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ.
1.4.5. –ε πεξέπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγΪινπ
φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ηδηαέηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ
θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπΫο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ
1.4.6.-ε πεξέπησζε ζπλππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξΪ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηάξα ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα ζπκθΫξνληα
ηνπο, ηφηε ν πξνζθΫξσλ νθεέιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ Ϋλδεημε « πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθνχ
ραξαθηάξα». ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβΪλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη
ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ Ϋλλνηα ηεο πιεξνθνξέαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα αθνξΪ κφλνλ ηελ πξνζηαζέα ηνπ
απνξξάηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθΪ ά ΔκπνξηθΪ δεηάκαηα ηεο επηρεέξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ.
1.4.7. Οη πξνζθνξΫο δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. ΔΪλ ππΪξρεη
ζηελ πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε πξνζζάθε ά δηφξζσζε, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη
κνλνγξακκΫλε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ, θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν, κνλνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ά πξνζζάθε. Ζ πξνζθνξΪ
απνξξέπηεηαη , φηαλ ππΪξρνπλ ζε απηάλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθά, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ
νξγΪλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
1.4.8. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη, εκπξνζΫζκσο ηελ Ϋλζηαζε ηνπ Ϊξζξνπ 127, ηνπ Ν.
4412/2016 θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη
απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ά πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη,
κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ά κε νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη , επζΫσο ά εκκΫζσο ηνπο αλσηΫξσ
φξνπο.
Ζ Ϊζθεζε ελζηΪζεσο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρά ζηνλ Γηαγσληζκφ.
ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη
παξΫρνπλ δηεπθξηλάζεηο κφλν φηαλ απηΫο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν εέηε θαηΪ ηελ ελψπηνλ ηνπ
δηαδηθαζέα, εέηε θαηφπηλ εγγξΪθνπ ηεο Τπεξεζέαο, κεηΪ ηελ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ νξγΪλνπ. Απφ ηηο
δηεπθξηλάζεηο, νη νπνέεο παξΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ
αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.
1.4.9. Σα Ϋγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρά ζε απηνχο,
ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
1.4.10. ΔΪλ απφ ηε δηαθάξπμε ά ηελ πξφζθιεζε πξνβιΫπεηαη φηη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ πξΫπεη λα
θαηαηεζνχλ θαη δεέγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηΪ θαηαηέζεληαη πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζηελ Τπεξεζέα, ε δε
ζρεηηθά απφδεημε ππνβΪιιεηαη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ.
1.4.11. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη
ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ηηο
πεξηπηψζεηο απηΫο, φηαλ απαηηεέηαη θαηΪζεζε δεέγκαηνο, επηηξΫπεηαη ε απνζηνιά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα παξαπΪλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηΫιζεη ζηελ Τπεξεζέα κΫρξη ηΫζζεξηο
(4) εκΫξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε απνδεηθηηθφ απνζηνιάο
ζα πεξηΫρεηαη απαξαέηεηα ζην θΪθειν πξνζθνξΪο κε ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα.
1.4.12. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ά νη ηαρπδξνκηθΪ απνζηειιφκελεο πξνζθνξΫο
δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηΪμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξΪθσλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, δελ
ιακβΪλνληαη ππφςε.
1.4.13. ΠξνζθνξΫο πνπ πεξηΫρνληαη ζηελ Τπεξεζέα κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ δηελΫξγεηα ηνπ
Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ παξαδέδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξΪγηζεο ησλ
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πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβΪλνπλ ηηο πξνζθνξΫο, πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο πνπ θαζνξέδεηαη απφ
ηε δηαθάξπμε ά ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκΫλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδέ κε ηηο Ϊιιεο πνπ θαηαηΫζεθαλ κε
ηελ πξναλαθεξνκΫλε δηαδηθαζέα. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη
πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
εθπξφζεζκα.
1.4.14. Ζ Δπηηξνπά Παξαιαβάο θαη ΑπνζθξΪγηζεο πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο παξαιαβάο
& απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ δηαθάξπμε.
1.4.15. Ζ παξαιαβά & απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαιαβάο &
ΑπνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
1.4.16. Οη δηθαηνχκελνη παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβΪλνπλ
γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επέζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθΫξζεθαλ.
1.5. Ζ ΑπνζθξΪγηζε γέλεηαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016.
1.6. Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε
ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ απνδεθηΫο δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηελ
νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ζηνπο δηθαηνχρνπο).
1.7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ :
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα
αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν.
4412/2016 θαη ην ΦΔΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 Έγθξηζε “Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο”
(ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, εηδηθφηεξα:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Α) Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα
δειψλεηαη φηη:
1. ΑπνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο.
2. Ζ πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ νη
πξνζθΫξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.
3. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά.
4. Παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ ζρεηηθΪ κε νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο
Αξράο γηα αλαβνιά ά αθχξσζε – καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
5. πκκεηΫρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξΪ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ
6.Να δειψλεηαη φηη αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ -ρσξέο θαζπζηΫξεζε- πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 80 ηνπ Ν,. 4412/2016, πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο,
φπσο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 1.8 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016.
Β) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηΫο ζπκκεηΫρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβΪιινπλ καδέ κε
ηελ πξνζθνξΪ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) ε
αλσηΫξσ ππεχζπλε δάισζε θΫξεη εκεξνκελέα εληφο ησλ ηειεπηαέσλ ηξηΪληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν
ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηεέηαη βεβαέσζε ηνπ γλεζένπ ηεο
ππνγξαθάο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ Ϊιισο νξέδεηαη ζηελ εθΪζηνηε
πξνθάξπμε.
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1.7. (Γ) ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
i
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
- Ολνκαζέα: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ ¨Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ¨]
- Κσδηθφο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο / ΑλαζΫηνληα ΦνξΫα ΚΖΜΓΖ : [99221950]
- Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [73300]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο: θα ΛΔΦΑΚΖ (ηκ. Πξνκεζεηψλ)- θ. ΑγγειΪθε (ηερληθά Τπεξεζέα)
- ΣειΫθσλν: (2821-0-22310)- (2821-0-22227)
- Ζι. ηαρπδξνκεέν: [lefaki@chaniahospital.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδέθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) : [www.chaniahospital.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σέηινο ά ζχληνκε πεξηγξαθά ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
πξνκάζεηα «ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (CPV-24327000-2)»,
- Ζ ζχκβαζε αλαθΫξεηαη ζε Ϋξγα, πξνκάζεηεο, ά ππεξεζέεο : [ππεξεζίεο]
- Αξηζκφο αλαθνξΪο [……]
Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ

δελ

ππάξρεη

εγθαηάζηαζεο
αλαθέξεηε

ΑΦΜ

ζηε

ρψξα

ηνπ

νηθνλνκηθνχ

θνξέα,

άιινλ

εζληθφ

αξηζκφ

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
1

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε

ζην

Γηαδίθηπν

(δηεχζπλζε

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

Απάληεζε:
ζπκκεηέρεη

ζηε

[] Ναη [] Όρη

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ
1

θνηλνχ κε άιινπο ;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία

α) [……]

(επηθεθαιήο,

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
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β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε

β) [……]

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ)

Καηά

πεξίπησζε,

επσλπκία

ηεο

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.

γ) [……]

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν, ΑΓΣ
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Απφθαζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ
θνξέα, νξηζκνχ εθπξνζψπνπ

Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

1

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 1·
2. δσξνδνθία1,1·
3. απάηε1·
4. ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεφκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

1

δξαζηεξηφηεηεο ·

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
1

ηξνκνθξαηίαο ·

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 1.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε

[] Ναη [] Όρη

εηο

βάξνο

ηνπ

νηθνλνκηθνχ

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
κέινο

ηνπ

επνπηηθνχ

δηνηθεηηθνχ,
ηνπ

εθπξνζψπεζεο,

νξγάλνπ
ιήςεο

1

θνξέα

ή

ην νπνίν είλαη
δηεπζπληηθνχ
ή

έρεη

ή

εμνπζία

απνθάζεσλ

ή
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ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο
πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ
νπνία

έρεη

νξηζηεί

απεπζείαο

πεξίνδνο

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Εάλ

ε

ζρεηηθή

ειεθηξνληθά,

ηεθκεξίσζε

αλαθέξεηε:

δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

1

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή

θόξσλ

ή

εηζθνξώλ

θνηλσληθήο Απάληεζε:

αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη

[] Ναη [] Όρη

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή

θφξσλ

ή

εηζθνξψλ

θνηλσληθήο

1

αζθάιηζεο , ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο

ζρεηηθά

κε

πηζαλή

Απάληεζε:

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ,

[] Ναη [] Όρη

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ

πεξηβαιινληηθνχ,

θνηλσληθνχ

θαη

1

εξγαηηθνχ δηθαίνπ ;
Βξίζθεηαη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

ζε

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο

[] Ναη [] Όρη

1

:
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή
απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
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ζη)

αλαζηνιή

επηρεηξεκαηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ)

ζε

νπνηαδήπνηε

πξνθχπηνπζα

απφ

αλάινγε

θαηάζηαζε

παξφκνηα

δηαδηθαζία

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ

[] Ναη [] Όρη

1

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ;
Έρεη

ζπλάςεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

[] Ναη [] Όρη

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ;
[…...........]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε

[] Ναη [] Όρη

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ1, ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ

λαη,

λα

αλαθεξζνχλ

ιεπηνκεξείο

[.........…]

πιεξνθνξίεο:
Έρεη

παξάζρεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

ή

[] Ναη [] Όρη

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
1

ζχκβαζεο ;
[...................…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή
ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα

1

[] Ναη [] Όρη

θαηά ηελ

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο

δεκφζηαο

ζχκβαζεο,

πξνεγνχκελεο

ζχκβαζεο

θνξέα

πξνεγνχκελεο

ή

κε

αλαζέηνληα
ζχκβαζεο

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε

θαηαγγειία

ηεο

πξνεγνχκελεο

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο
θπξψζεηο;
[….................]
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Μπνξεί

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

λα

[] Ναη [] Όρη

επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ

θαηά

πιεξνθνξηψλ
εμαθξίβσζε

ηελ

πνπ

παξνρή

απαηηνχληαη

ηεο

απνπζίαο

ησλ

γηα

ησλ

ηελ

ιφγσλ

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ)

ήηαλ

ζε

ζέζε

θαζπζηέξεζε

ηα

απαηηνχληαη

απφ

λα

ππνβάιιεη

ρσξίο

δηθαηνινγεηηθά

πνπ

ηελ

αλαζέηνπζα

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην

ηξφπν

ηε

δηαδηθαζία

ιήςεο

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα

θνξέα,

λα

απνθηήζεη

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
ηνπ

απνθέξνπλ αζέκηην

δηαδηθαζία

αλάζεζεο

ή

πιενλέθηεκα
λα

παξάζρεη

ζηε
εμ

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη

λα

επεξεάζνπλ

νπζησδψο

ηηο

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ
επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Α: Καηαιιειφηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα

παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο

[…]

ζηα

ζρεηηθά

επαγγεικαηηθά

ή

εκπνξηθά

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα

Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα
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δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε
.
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Απάληεζε:

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

απαηηνχκελα

δείγκαηα,

θσηνγξαθίεο

ησλ

πξνκεζεχζεη,

ηα

ζα

παξάζρεη

ηα

πεξηγξαθέο

πξντφλησλ

νπνία

δελ

πνπ

ρξεηάδεηαη

[] Ναη [] Όρη

ή
ζα
λα

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη

[] Ναη [] Όρη

πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα

[] Ναη [] Όρη

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα
νπνία

βεβαηψλεηαη

ε

θαηαιιειφηεηα

ησλ

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα
νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε
πνηα

άιια

απνδεηθηηθά

κέζα

κπνξνχλ

λα

[….............................................]

πξνζθνκηζηνχλ:

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Δελ απαηηνύληαη ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή
Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε
ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη.
Ηκεξνκελία, ηόπνο ππνγξαθή(-έο):
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ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: α. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ ην ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. β. ε πεξίπησζε πνπ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη λνκηθφ
πξφζσπν, ην ΣΔΤΓ ππνγξάθνπλ: i) ν Γηαρεηξηζηήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα Ο.Δ, ΔΔ, ΔΠΔ ii) ν
Πξφεδξνο ηνπ Γ θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη ΑΔ iii) ν
Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, φηαλ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη πλεηαηξηζκφο. iv) νη Νφκηκνη
Δθπξφζσπνί ηνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο
πξνζθνξάο απφ Έλσζε Πξνκεζεπηψλ, θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Έλσζε
νθείιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο Δλψζεσο, λα πξνζθνκίζεη απηνηειψο ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο θαη ην ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) πνπ πξνβιέπεη
ε Γηαθήξπμε..
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1.8. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο (πξνζσξηλφο αλΪδνρνο) ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε εληφο
πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο νθεέιεη λα
ππνβΪιεη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ηα εμάο Ϋγγξαθα δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απνζθξαγέδνληαη θαη
ειΫγρνληαη θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην Ϊξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016:
α) Όζνλ αθνξΪ ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ73, Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά
ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο. Ζ ππνρξΫσζε
πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ
1 ηνπ Ϊξζξνπ 73,
β) Όζνλ αθνξΪ ηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ
νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο.
γ) Όζνλ αθνξΪ ηελ παξΪγξαθν 4, πεξέπησζε β' ηνπ Ϊξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεέ ππφ
πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά
δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά
Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε
θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ
Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ρψξα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα δελ εθδέδεη ηα Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ ά φπνπ ην
Ϋγγξαθα ά ην πηζηνπνηεηηθΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο α) – γ) (φπσο απηΪ αλαθΫξνληαη
θαη ζηηο παξΪγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξέπησζε β' ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73), ηα Ϋγγξαθα ά ηα
πηζηνπνηεηηθΪ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο
ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο.
δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηεο παξαγξΪθνπ 1α) θαη 2 ηνπ Ϊξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ
νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην
νπνέν πηζηνπνηεέηαη ε εγγξαθά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε Ϊζθεζεο γεσξγηθνχ ά
θηελνηξνθηθνχ επαγγΫικαηνο,

νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ

ζρεηηθά βεβαέσζε Ϊζθεζεο

επαγγΫικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά αξρά Οξγαληζκνχ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο.
ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
1.9 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή φισλ

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
1.10 Δπηζεκαίλεηαη φηη:
1.10.1 Ο πξνζθΫξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθΪ ηελ ζπκκφξθσζε ά απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ ζε
ζρΫζε κε ηηο αληέζηνηρεο πξνδηαγξαθΫο ηεο Γηαθάξπμεο,
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1.10.2 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο δελ ζα
απνξξέπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιέζεηο απηΫο δελ αλαθΫξνληαη ζηνπο απαξΪβαηνπο
φξνπο θαη θξέλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά.
1.10.3. ΑληηπξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.
1.10.4. Γηεπθξηλέζεηο πνπ δέλνληαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νπνηεδάπνηε κεηΪ ηελ ιάμε ρξφλνπ
θαηΪζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.
-Γηεπθξηλέζεηο δέδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, εέηε ελψπηνλ ηνπ εέηε χζηεξα απφ
Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο κεηΪ απφ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ
ηηο δηεπθξηλέζεηο πνπ δέδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ
αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα πνπ δεηάζεθαλ.
1.10.5. Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
1.10.6. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο
ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν
δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:
• Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε
• Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο (εάλ απαηηείηαη) ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή
ελέξγεηα.
Απαξαίηεηα ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ

απνζήθεπζεο Ζ/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft WORD.
2-

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

-Απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο επηρεηξάζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ά εκπνξηθψλ) πνπ θαηΪ παξΪβαζε ησλ
Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζέαο απαζρνινχλ ά εθκεηαιιεχνληαη αλειέθνπο θΪησ
ησλ 15 εηψλ.
- ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο,
πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ
Πξνζαξηάκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016.
3-

ΔΓΓΤΖΔΗ

3.1

Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο

Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά
λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ
αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ αλ δελ εέλαη δηαηππσκΫλα ζηελ
Διιεληθά γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε.
3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ.
3.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 72 ΣΟΤ Ν.4412/8-8-2016.)
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α.
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-Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθά
ζχκβαζεο πξΫπεη λα εέλαη ανξέζηνπ ρξφλνπ, δειαδά ζα ηζρχεη κΫρξη επηζηξνθάο ηεο ζηελ ΣξΪπεδα.
3.4 Οη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα πξνβιΫπνπλ φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηνπο ην
νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ θαη ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλεο
κε ηα ζπλεκκΫλα ππνδεέγκαηα.
3.5 ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
4- ΣΗΜ Δ 
4.1.1 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
4.1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:
Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α.
ΗΗ. Πνζνζηφ Φ. Π. Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη
εζθαικέλνο Φ. Π. Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία).
Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
4.2 ΠξνζθνξΫο πνπ δελ δέλνπλ ηηο ηηκΫο ζε ΔΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα
ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.
4.3 Ζ αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεέ λα γέλεηαη κε δχν ά θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΪ ςεθέα
(Ϊλεπ

νξένπ),

εθφζνλ

ρξεζηκνπνηεέηαη

ζε

ελδηΪκεζνπο

ππνινγηζκνχο.

Σν

γεληθφ

ζχλνιν

ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δπν δεθαδηθΪ ςεθέα, πξνο ηα Ϊλσ εΪλ ηo ηξέην δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη έζν ά
κεγαιχηεξν ηνπ πΫληε θαη πξνο ηα θΪησ εΪλ εέλαη κηθξφηεξν ηνπ πΫληε.
4.4 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
4.6 -ΔΪλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ππεξβνιηθΪ ρακειΫο ζα εμεηΪδνληαη ιεπηνκεξψο
νη πξνζθνξΫο πξηλ ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ
πξνζθΫξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξΪθσο νη αλαγθαέεο δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ
ραξαθηάξα ηεο δηαδηθαζέαο, φπσο απηΪ νξέδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ Ν.4412/2016 .
4.7 -Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηνηρεέα απαξαέηεηα γηα
ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηΫο ππνρξενχληαη λα παξΫρνπλ απηΪ.
5- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο ρξφλνο δηΪξθεηαο ηεο χκβαζεο νξέδεηαη κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκΫλνπ, θαη φρη πΫξαλ ηνπ ελφο Ϋηνπο απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο απηάο.
6. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ
1.Ζ ζχκβαζε πξΫπεη λα ππνγξαθεέ κΫζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηελ αλαθνέλσζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν
ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο.
2. Τπεχζπλε γηα ηελ νξζά εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο εέλαη ην Γ.Ν ΥΑΝΗΧΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ¨.

7-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκάο θαη ηα απαηηνχκελα ηα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ
ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016.
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8-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ
-ΔλζηΪζεηο - πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ην
Ϊξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.
9- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ζ θαηαθχξσζε γέλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο
επηηξνπάο. Ζ αλαθνέλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γέλεηαη εγγξΪθσο πξνο ηνλ επηιεγΫληα απφ
ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 103 - 105 ηνπ Ν. 4412/216. Απφ ηελ
αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη
ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ
χκθσλα κε ην Ϊξζξν 86, παξΪγξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγά ηεο πξνζθνξΪο κε ηελ πιΫνλ
ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κφλν βΪζεη ηηκάο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξΫο πνπ
εέλαη απνδεθηΫο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ηνπο φξνπο ηεο
δηαθάξπμεο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηάο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θΪζε
δεκηΪ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζέα θ.ι.π απφ ηε κε εθηΫιεζε ά θαθά εθηΫιεζε ηεο ζρεηηθάο
ζχκβαζεο.
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ
Με ηελ ζπκκεηνρά ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξέο Ϊιιε δάισζε ά εηδηθά κλεέα ζηελ πξνζθνξΪ απνδεηθλχεηαη ε
αλεπηθχιαθηε απνδνρά ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο .

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο
ΚαηΪζηεκα
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο ΣΚ fax)

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο

………..ΔΤΡΧ

Πξνο
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ…….. ΔΤΡΧ……..
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Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθάο επηζηνιάο αλΫθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ
ΔΤΡΧ……………..

(θαη

νινγξΪθσο)

…….……………..ζην

νπνέν θαη κφλν

πεξηνξέδεηαη ε

ππνρξΫσζά καο, ππΫξ………. …………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………
Γ\λζε……………………………………………………
Πξνο ……………………………………….……………………..…………………………….
γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε απφ απηάλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………. ζχκβαζεο, πνπ ππΫγξαςε καδέ ζαο γηα
ηελ πξνκάζεηα ………………( αξ.δηαθ/μεο …….../…..….) πξνο θΪιπςε αλαγθψλ ηνπ ……….. θαη ην νπνέν
πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α. αμέαο ……….ΔΤΡΧ απηάο .
Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ κε κφλε ηε δάισζά ζαο νιηθΪ ά κεξηθΪ
ρσξέο θακέα απφ κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο
κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε ζαο.
ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο, ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο
ραξηνζάκνπ.
Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξΪ κφλν ηελ παξαπΪλσ αηηέα θαη ηζρχεη κΫρξη ηελ επηζηξνθά ηεο ζ’ εκΪο,
νπφηε γέλεηαη απηνδέθαηα Ϊθπξε θαη δελ Ϋρεη απΫλαληέ καο θακηΪ ηζρχ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο ζαο κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.

ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ , δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ
Σξάπεδα, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με).
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη
ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη
θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Σα πξνζθεξφκελα εέδε ζα πξΫπεη λα πιεξνχλ ηηο ΣερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο
παξνχζαο Γηαθάξπμεο.
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ THN ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (CPV-243270002)»/ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΥΖΜΗΚΖ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
Α. ΤΣΖΜΑ ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΧΓΖ
Α1. Πξνζηαζέα απφ δηαηξεηηθά νμεέδσζε νμπγφλνπ.
Πξνκάζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ζεηψδνπο λαηξένπ κε θαηαιχηε.
Α2. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε pH θαη αιθαιηθνηάησλ πξνζηαζέα απφ γεληθά νμεέδσζε.
Πξνκάζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο θαπζηηθνχ λαηξένπ κε πνιπκεξΫο.
Α3. Έιεγρνο ηεο δεκηνπξγνχκελεο ιΪζπεο θαη απνηξνπά απνζΫζεσλ ελ ιεηηνπξγέα.
Πξνκάζεηα πδαηηθνχ δηαιχκαηνο νξγαληθνχ πνιπκεξνχο (Γηαζπαξηάο ιΪζπεο).
Ζ πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ θαη ε επηζπκεηά πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κεηΪ ηελ πξνζζάθε ησλ απαηηνχκελσλ
ρεκηθψλ δέδεηαη πην θΪησ:
Α4. ΠαξαθΪησ δέδνληαη ε πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ (Μέγκα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ θαη επηζηξνθψλ) θαη ε
επηζπκεηά πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο αηκνγελλάηξηαο.Σα φξηα ηέζεληαη γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
δνζνινγηψλ ζα ιεθζεέ ππφςηλ δεέθηεο ζπγθΫληξσζεο ζην λεξφ ηεο αηκνγελλάηξηαο Cmax =3

Πνηφηεηα Σξνθνδνηηθνχ

Νεξφ Αηκνγελλάηξηαο

Νεξνχ
Θεξκνθξαζέα(t)

95o C

Oιηθά ζθιεξφηεηα (ΣΖ)

5 ppm CaCO3

θιεξφηεηα Αζβεζηένπ(Ca H)

2 ppm CaCO3

Oιηθά Αιθαιηθφηεηα(M.ALK)

70ppm CaCO3

ΓηαιπκΫλν Ομπγφλν

0,8 ppm

350 ppm CaCO3

Πεξέζζεηα Θεησδψλ(Na2 SO3
pH

30 ppm Na2SO3
8,5-9,5

10,5 - 11,5

Β. ΤΣΖΜΑ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΠΤΡΓΧΝ
Β1. Πξνζηαζέα ηνπ ζπζηάκαηνο απφ επηθαζέζεηο αιΪησλ απφ νμεηδψζεηο θαη απφ ηελ δεκηνπξγέα ιΪζπεο ζην
ζχζηεκα.
Πξνκάζεηα πξντφληνο ζην νπνέν λα ζπλππΪξρνπλ αλαραηηηζηάο πΫηξαο αλαραηηηζηάο νμεέδσζεο θαη δηαζπαξηάο
ιΪζπεο.
Β2. Πξνζηαζέα απφ κηθξνβηαθΫο αλαπηχμεηο (Algae, fungi bacteria, Legionella, pneumophilla)
Πξνκάζεηα δχν βηνθηφλσλ ηα νπνέα ζα ελαιιΪζνληαη ζε εβδνκαδηαέα βΪζε. Σα βηνθηφλα ζα πξνζηέζεληαη ζε sock
δφζεηο.
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Καη ηα δχν βηνθηφλα πξΫπεη λα αληηκεησπέδνπλ ην βαθηάξην ηεο Legionella pneumophilla.
Β3. Γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ζα ιακβΪλεηαη ν κΫζνο φξνο ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ζηα ηερληθΪ θπιιΪδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηά δφζεο.
Β4. Ζ πνηφηεηα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ θαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα απνξξηπηφκελνπ λεξνχ δέδνληαη πην θΪησ:
Πνηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ:
Οιηθά ζθιεξφηεηα

120 ppm

θιεξφηεηα αζβεζηένπ

50 ppm

ΟιηθΪ δηαιπηΪ Ϊιαηα TDS

1000 ppm

Οιηθά αιθαιηθφηεηα M-Alk

250 ppm

Όγθνο ηνπ ζπζηάκαηνο

5m

MΫγηζηε ζεξκνθξαζέα ηνπ ζπζηάκαηνο
Βαζκφο ζπκπχθλσζεο

3

ν

38 C

C max = 2

Πνζφηεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ λεξνχ αλΪ 4 εβδνκΪδεο 1000 tn
Πνζφηεηα απνξξηπηφκελνπ λεξνχ (bleed off) αλΪ 4 εβδνκΪδεο 500 th

Γ. ΤΣΖΜΑ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ (ΘΔΡΜΑΝΖ-ΦΤΞΖ)
Γ1. Πξνζηαζέα ηνπ ζπζηάκαηνο απφ γεληθά νμεέδσζε.
Πξνκάζεηα αλαραηηηζηά νμεέδσζεο. ην πξτφλ λα ζπλππΪξρεη Νηηξψδοο ΝΪηξην θαη
Καπζηηθφ ΝΪηξην.
Οη παξΪκεηξνη κεηΪ ηελ πξνζζάθε ηνπ πξντφληνο ζα πξΫπεη λα εέλαη:
NaNO 2 = min 1200 ppm
pH = 9.5 – 10.5
Σν πξντφλ λα πεξηΫρεη ρξψκα γηα Ϋγθαηξν εληνπηζκφ ηπρφλ απσιεηψλ απφ ην
θιεηζηφ θχθισκα.
Γ2. Πξνζηαζέα απφ κηθξνβηαθΫο αλαπηχμεηο.
Πξνκάζεηα ελφο βηνθηφλνπ. Πξνζζάθε ζην ζχζηεκα δχν θνξΫο ηνλ ρξφλν.
Γ. ΑΛΛΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ :
Γ1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξΫπεη λα εέλαη πγξάο κνξθάο θαη ε πξνζζάθε ηνπο λα γέλεηαη κε δνζνκεηξηθά
αληιέα.
Γ2. Σα πξντφληα ζα παξαδέδνληαη ζθξαγηζκΫλα φπσο παξαζθεπΪδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα.
Γ3. Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, νη ηερληθΫο ππεξεζέεο θαη ηα απνηειΫζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ
επεμεξγαζηψλ ζα πξΫπεη λα δηαζθαιέδνληαη κε θΪπνην απφ ηα δηεζλψο αλεγλσξηζκΫλα πηζηνπνηεηηθΪ νιηθάο πνηφηεηαο
( ISO, DIN, B.S ).
Γ4. Ζ εηαηξεέα πνπ ζα αλαιΪβεη ηηο ρεκηθΫο επεμεξγαζέεο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζηειερσκΫλε κε πξνζσπηθφ θαηΪιιεια
εθπαηδεπκΫλν θαη απνδεδεηγκΫλεο εκπεηξέαο. Ζ ζηειΫρσζε ζα απνδεηθλχεηαη απφ θαηαζηΪζεηο πνπ ζα θαηαζΫζεη ν
θΪζε ζπκκεηΫρσλ ζεσξεκΫλεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα. ζα πξΫπεη λα ζπκπιεξσζεέ ν πέλαθαο Νν 4.
Γ5.

Γηα ηελ ζσζηά εθαξκνγά θΪζε πξνγξΪκκαηνο ν ηειηθφο πξνκεζεπηάο ζα αλαιΪβεη ηελ ππνρξΫσζε ηεο

εθπαέδεπζεο θαη ηεο ελεκΫξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληάξεζεο ζηα ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε ηηο εθαξκνγΫο ψζηε λα ππΪξρεη
δπλαηφηεηα εχθνιεο παξαθνινχζεζεο θαη επέβιεςεο ηεο ζσζηάο εθαξκνγάο ηνπ πξνγξΪκκαηνο.
Γ6. ηε ηηκά ησλ πξντφλησλ ν θΪζε πξνζθνξνδφηεο ζα πξΫπεη λα ζπκπεξηιΪβεη κηα κεληαέα επέζθεςε ζε θΪζε
ζχζηεκα γηα επηηφπηα ηερληθά επέβιεςε ηεο νκαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπ πξνγξΪκκαηνο. ΚαηΪ ηηο επηζθΫςεηο απηΫο ηνπ
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πξνζθνξνδφηε ζα εθηεινχληαη επέ ηφπνπ πιάξεηο ρεκηθΫο αλαιχζεηο. Ζ θαηαγξαθά ησλ δεδνκΫλσλ θαη
απνηειεζκΪησλ ηεο δεηγκαηνιεςέαο ζα γέλεηαη εέηε ρεηξφγξαθα εέηε ζα ηεξεέηαη απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξέα αξρεέν
ζε Ζ/Τ κε εηδηθφ πξφγξακκα επεμεξγαζέαο γξαθηθψλ παξαζηΪζεσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ θξΫζθνπ λεξνχ, ηελ
ζθιεξφηεηα ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ηελ αγσγηκφηεηα ηνπ λεξνχ ιΫβεηα θιπ. Οη παξαηεξάζεηο θαη νη αλαγθαέεο
δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο ζα δέδνληαη ζε γξαπηά Ϋθζεζε πξνο ηνλ ππεχζπλν Μεραληθφ ηνπ Σερληθνχ Σκάκαηνο. Να
επηζπλαθζεέ δεέγκα ηεο Σερληθάο Έθζεζεο (Ϋληππν).
Γ7.

Μηα θνξΪ θΪζε ηξεηο κάλεο ζα γέλεηαη θνηλά ζπλΪληεζε ηνπ ππεχζπλνπ ησλ πξνγξακκΪησλ εθ κΫξνπο ηνπ

πξνζθνξνδφηε κε ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνπ Σερληθνχ Σκάκαηνο γηα πιάξε ελεκΫξσζε ζρεηηθΪ κε ηελ πνξεέα ησλ
πξνγξακκΪησλ.
Γ8. Μαδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα επηζπλαθζνχλ φιεο νη ηερληθΫο πιεξνθνξέεο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξντφλησλ.
Γ9. Όια ηα ζπλνδεπηηθΪ Ϋληππα πξΫπεη λα ζπκπιεξσζνχλ δεφλησο.
Γ10. Σελ πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη απαξαέηεηα λα ζπλνδεχνπλ φινη νη ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ γηα ηηο αλαγθαέεο δνζνινγέεο ησλ
πξντφλησλ ζαο φπσο εζεέο θαζνξέδεηε ζηελ θΪζε πεξέπησζε καδέ κε ηηο πηζηνπνηεκΫλεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά
ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ ηνπ ελεξγνχ ζπζηαηηθνχ.
Γ11. Οη πξνζθνξΫο πνπ δελ ζα ππνβΪιινληαη καδέ κε ηα ζπλνδεπηηθΪ Ϋληππα δεφλησο ζπκπιεξσκΫλα, ηνπο
αλαγθαένπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο πηζηνπνηεκΫλεο ζπγθεληξψζεηο δελ ζα ιακβΪλνληαη ππφςε.
Γ12. Να Ϋρνπλ ρακειφ βαζκφ ηνμηθφηεηαο θαη λα κελ πεξηΫρνπλ απαγνξεπκΫλεο νπζέεο.
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ΠΙΝΑΚΑ Νο1
ΤΣΗΜΑ ΑΣΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΙΗ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ
Απαιηούμενη
δόζη ηος
ενεπγού
Δεδομένα
Ανάλςζη
ζςζηαηικού ζε
ζςζηήμαηορ για ηποθοδοηικού Πεπιγπαθή ηηρ
ppm επί ηος
λόγοςρ
νεπού ζε
δπάζηρ ηος
ηποθοδοηικού
αξιολόγηζηρ
ppm CaCO3
πποϊόνηορ
νεπού

Ποζόηηηα
ηποθοδοηικού
νεπού 100 th

Δείκηηρ
ζςγκενηπωζηρ
ζηο νεπό ηηρ
αημογεννήηπιαρ
Cmax =3

Όνομα
ηος
πποϊόνηορ

ςγκένηπωζη
ηος ενεπγού
ζςζηαηικού
% β/β ζηο
πποϊόν

Δόζη ηος
πποίόνηορ ζε
ppm επί ηος
ηποθοδοηικού
νεπού

Απαιηούμενη
ποζόηηηα
ηος
πποϊόνηορ
ζε κιλά για
100 th

Tιμή €
ανά κιλό

Κόζηορ για 100
th
ηποθοδοηικού
νεπού €.

Απαιηούμενα
όπια ζηο νεπό
ηηρ
αημογεννήηπιαρ
(ppm )

Θεπμ.
Σποθ.Νεπού:
950C Διαλ.
Ο2: 0,8 ppm
Ο2

1. Πποζηαζία από
διαηπιηική οξείδωζη
οξςγόνος.
Ππομήθεια Τδαηικού
διαλύμαηορ
θειώδοςρ ναηπίος με
καηαλύηη

30 ppm Na2
SO3

κληπόηηηα
αζβεζηίος:
2ppm
CaCO3

2. Ρύθμιζη και
έλενσορ pH και
αλκαλικοηήηων:
Ππομήθεια ςδαηικού
διαλύμαηορ
καςζηικού ναηπίος
με πολςμεπέρ

M-Alk 350 ppm.
Ca CO3 Ph 10,511,5

Η δόζη
πποηείνεηαι
από ηον
ππομηθεςηή

M-Alk:70
ppm CaCO3
Ph 8,5-9,5

Ολική
ζκληπόηηηα:
5 ppm
CaCO3

3. Έλεγσορ ηηρ
δημιοςπγούμενηρ
λάζπηρ ζε
λειηοςπγία.
Ππομήθεια ςδαηικού
διαλύμαηορ
πολςμεπούρ
Διαλύμαηορ
πολςμεπούρ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 100 th ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 1 th ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ
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ΠΗΝΑΚΑ Νν: 2
ΤΣΖΜΑ ΦΤΚΣΗΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ: ΑΞΗΟΛΟΓΗΖ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ

ΑλΪιπζε
ζπκπιεξσκαηηθνχ
λεξνχ ζε ppm CaCO3

Οιηθά ζθιεξφηεηα:
120ppm θιεξφηεηα
αζβεζηένπ: 50ppm

ΓεδνκΫλα γηα ιφγνπο
αμηνιφγεζεο.
Λεηηνπξγέα 4
εβδνκΪδεο.

Πεξηγξαθά ηεο δξΪζεο
ηνπ πξντφληνο

Όγθνο ηνπ
ζπζηάκαηνο 5 m3

Πξνζηαζία ηνπ
ζπζηήκαηνο απφ:
1.επηθαζίζεηο αιάησλ
2.νμεηδψζεηο θαη 3.ηελ
δεκηνπξγία ιάζπεο
ζην ζχζηεκα.

Όλνκα ηνπ
πξντφληνο

Δλεξγφ ζπζηαηηθφ

Γφζε ηνπ
πξντφληνο ζε
ppm επέ ηνπ
Bleed of

Απαηηνχκελε
πνζφηεηα ηνπ
πξντφληνο αλΪ
500th bleed of
Kgr.

Γφζε ζε ppm
επέ ηνπ φγθνπ
ηνπ
ζπζηάκαηνο

Απαηηνχκελε
πνζφηεηα αλΪ 2
εβδνκΪδεο Kgr.

Σηκά αλΪ
θηιφ €

Κφζηνο 500 th bleed
of λεξνχ/ 4
εβδνκΪδεο €

Πξνκάζεηα πξντφληνο
ζην νπνέν λα
ζπλππΪξρνπλ
αλαραηηηζηάο
πΫηξαο,αλαραηηεζηάο
νμεέδσζεο θαη
δηαζπαξηάο ιΪζπεο

0

ΓΣ 5 C

TDS 1000

ΜΫγηζηε ζεξκ. 380C

Aληηκεηψπηζε
κηθξνβηαθψλ
αλαπηχμεσλ

Γεέθηεο
ζπγθΫληξσζεο:
Cmax=2

(Algae, fungi,
legionella
pneumophilla)

M-Alk: 250
ppm
Make Up =
1000 th
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ 4
ΔΒΓΟΜΑΓΔ €
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΓΗΑ 1 ΔΒΓΟΜΑΓΑ
€

2

Σηκά αλΪ
θηιφ

πλνιηθφ θφζηνο
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ΠΗΝΑΚΑ Νν: 3
ΤΣΖΜΑ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΗΖ ΚΟΣΟΤ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ

Όγθνο ηνπ
ζπζηάκαηνο

1 th

Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ

Πεξηγξαθά ηεο δξΪζεο
ηνπ πξντφληνο

Oιηθά ζθιεξφηεηα
120 ppm pH: 7,5

Πξνζηαζία απφ
νμεηδψζεηο, αχμεζε
ηνπ pH, δέζκεπζε ηνπ
νμπγφλνπ .Πξνκήζεηα
πδαηηθνχ δηαιχκαηνο
Νηηξψδνπο ΝΑΣΡΊΟΤ.

πγθΫληξνζε
ελεξγνχ
ζπζηαηηθνχ
% β/β ζην
πξΨφλ.

Όλνκα
ηνπ
πξντφληνο

Απαηηνχκελνη παξΪκεηξνη κεηΪ ηελ
επεμεξγαζέα

Απαηηνχκελνη
πνζφηεηα ηνπ
πξντφληνο αλΪ 1 th
λεξνχ Kgr

NaNO2 =1200PPM
Ph=9,5-10,5

Γφζε ηνπ πξντφληνο ppm

Αληηκεηψπηζε
κηθξνβηαθψλ
αλαπηχμεσλ

ΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΈΝΑ(1) ΣΟΝΟ
ΝΔΡΟ

3

Απαηηνχκελε
πνζφηεηα 2 θνξΫο ην
ρξφλν Kgr

Σηκά αλΪ θηιφ

Κφζηνο γηα 1
th λεξνχ
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ΠΗΝΑΚΑ Ν.4
ΝΑ ΚΑΘΟΡΗΔΣΑΗ ΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΔΗ
ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ-ΣΗΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ:
ΑΡ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΠΑΓΓ. ΦΟΡΔΑ:
ΓΗΔΤΘΤΝΖ:
ΣΖΛΔΦΧΝΑ:
ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
"7ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ "
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
ΤΜΒΑΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚ. :
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΔΗΓΟ
ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΗΜΖ

:
:
: …………………. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ

: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ „‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟

ΥαληΪ, ζάκεξα …………………………….. ζην Σκάκα πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Υαλέσλ «Ο ΑΓΗΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ», νη ππνγεγξακκΫλνη α) ην Γεληθφ Ννζνθνκεέν Υαλέσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» πνπ εδξεχεη ζηα ΥαληΪ κε
Α.Φ.Μ. 0999444662 Β΄ ΓΟΤ Υαλέσλ, φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γηνηθεηά θ.
……………………………………. ……………………….,…………………θαινχκελν παξαθΪησ ην Ννζνθνκεέν β) κπνξεέ
λα εέλαη θαη θπζηθφ πξφζσπν,

Γ/λζε: …………………….. ηει. …………….., Φ.Α.Υ. …………… κε Α.Φ.Μ:

………………… Γ.Ο.Τ:…………… θαινχκελε (ά θαινχκελνο) παξαθΪησ ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη,

ζπκθψλεζαλ θαη

ζπλαπνδΫρηεθαλ ηα εμάο :
Με ηελ κε αξηζ. ………../…-..2016 Απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαηαθπξψζεθε ε παξνρά ππεξεζηψλ σο απηΫο
πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 1 ηεο παξνχζεο χκβαζεο ζηελ ΑΝΑΓΟΥΟ …………………………
Ζ θαηαθχξσζε Ϋγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγάζεθε
ηελ …../…../2016 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γ/μεο κε αξηζ. ……./…-….-2016 κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ
ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κφλν βΪζεη ηηκάο, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο .
Ύζηεξα απφ ηα αλσηΫξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηΪ ηνπ, αλαζΫηεη ζηνλ
δεχηεξν, ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ φπσο απηΫο πεξηγξΪθνληαη

αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 1 ηεο παξνχζεο

χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηΫξσ φξνπο θαη ζπκθσλέεο, ηηο νπνέεο απνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα.
Ζ ζχκβαζε απηά δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ, ηνλ Νφκν 2469/97 Ϊξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηΪμεσλ πεξέ θξαηάζεσλ θαη θφξνπ, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ
24 & ηνλ Ν. 3329/05 ― Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο‖, ην Ν. 3527/2007 « Κχξσζε πκβΪζεσλ
ππΫξ Ννκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο & Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο»,
ην Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο
δηαηΪμεηο» θαη ινηπΫο ηζρχνπζεο.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θΫξεη εηο πΫξαο ηεο εξγαζέεο σο αλαθΫξνληαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο.
Ο ρξφλνο εθηΫιεζεο κπνξεέ λα παξαηαζεέ θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Ννζνθνκεένπ.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΠΟΟΣΗΚΖ-ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ θαιά εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ν Ϋιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηάζεη ν ΑλΪδνρνο (κπνξεέ λα
εέλαη θαη θπζηθφ πξφζσπν) ζα γέλεηαη απφ ηελ επέ ηφπνπ νξηζζεέζα επηηξνπά.
ΑΡΘΡΟ 3
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο ρξφλνο δηΪξθεηαο ηεο χκβαζεο νξέδεηαη ζε Ϋλα Ϋηνο απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ζχκβαζεο κε δηθαέσκα παξΪηαζεο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Ζ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα γέλεη θαηΪ κΫγηζην εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβά ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγένπ, σο
θεέκελε λνκνζεζέα, κεηΪ ηνλ νξηζηηθφ πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ εξγαζηψλ επηζθεπάο.
Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο θαη ινηπΪ ζηνηρεέα ηζρχνπλ ηα φζα αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν ζην αξ. 200 ηνπ Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξάζεη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ εηδψλ πνπ ηνπ Ϋρνπλ θαηαθπξσζεέ ζχκθσλα κε ηηο
απνθΪζεηο ηνπ Γ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Υαλέσλ

θαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Πξση. ……………Ϋγγξαθε

ΠξνζθνξΪ ηνπ ε νπνέα απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηάο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θΪζε δεκηΪ πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ απφ ηε κε εθηΫιεζε ά θαθά εθηΫιεζε ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 7
Γηα φια ηα ινηπΪ ζΫκαηα, αλαθνξηθΪ κε ηα εέδε πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ κε ηελ ζχκβαζε απηά, ηζρχεη ε Ϋγγξαθε
πξνζθνξΪ ηνπ πξνκεζεπηά

πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο

θαζψο επέζεο θαη ηα

αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016 πεξέ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν ΑλΪδνρνο θαηΫζεζε ηελ κε αξηζκφ …………………….

εγγπεηηθά

επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ΣξΪπεδαο ……………………… , πνζνχ ησλ ………………….επξψ (5% επέ ηεο αμέαο ηεο
ζχκβαζεο, ρσξέο ηνλ ΦΠΑ), ηζρχνο κΫρξη επηζηξνθάο ηεο.

Άξζξν 9
ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηά θαη απαξΫγθιηηε
ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη
εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο
δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ
Πξνζαξηάκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016.
πκθσλείηαη φηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή
δηεπθνιχλζεσο, παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο θιπ γίλεηαη θαη απνδεηθλχεηαη κφλν έγγξαθα απνθιεηνκέλνπ
θάζε άιινπ κέζνπ απφδεημεο.

6

17PROC001703617 2017-07-17
7
Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά ήζειε αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα
δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ.
Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ,ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Σα δχν (2) ιακβάλεη ην Ννζνθνκείν θαη ην ηξίην ν ΑΝΑΓΟΥΟ.

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ

Γηα ην Γ.Ν. ΥΑΝΗΧΝ

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ
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